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GAZETA

DE MA T E M A TIC A

I. S. T. — 2.° exame de frequência extraordinário
— 1948-49.

6) Analogias entre os movimentos cicloidais e OB
movimentos giroscópieos.

2 9 7 3 — o) Forças conservativas.
b) Domínios em quo os potenciais Newtonianos e
logarítmicos são funções harmónicas.
c) O potencial de uma força que varia na razão
inversa do cubo da distância será harmónico, no plano,
ou no espaço tridimensional ?

L S. T. — 3 . ° exame de frequência 1948-49.

2 9 7 4 — a) Funções do Cálculo Absoluto definidas
à custa de tensor e do espaço tridimensional. Comparação dos resultados com o do Cálculo Vectorial
ordinário,
b) Como pode definir-se e utilizar-se um tensor e
num espaço a mais de três dimensões ?
2 9 7 5 — o ) Utilização da teoria dos momentos na Cimática dos sólidoB.

PROBLEMAS
2 9 7 9 — Dada uma superfície cónica de revolução
e um ponto exterior a ela, e ainda um eixo, fazer
rodar a superfície cónica em torno do eixo até levá-la
a conter o ponto dado. Número de soluções.
2 9 8 0 — D a d o s três pontos, A, D e C, não colineares, fazer passar por eles uma superfície cónica de
revolução de abertura dada, nos três casos:
a) Os pontos pertencem a uma directriz circular
da superfície.
b) Dois dos pontos pertencem a uma geratriz.
c) Os pontos não têm posição particular.

BOLETIM

2 9 7 6 — a) Comparar os conceitos de mínimo utilizados respectivamente por Gauss e Ilcrtz, ua determinação de princípios gerais da dinâmica.
b) Pode-se generalizar o Principio de Hertz no espaço das fases V
2977 — Verificar que no movimento de um sólido
com um ponto fixo, se o momento das forças exteriores em relação ao ponto fixo é constantemente perpendicular ao vector velocidade angular, a força viva
é constante.
2 9 7 8 — « ) Kelacionar a homografia fundamental
de equilíbrio do um meio contínuo, com o tensor dos
esforços.
b) Conceitos de isotropia e de fluido perfeito.

PROPOSTOS
2981 — Dada uma esfera e uma superfície cónica
de revolução, determinar um eixo de rotação tal que
nos permita, rodando a esfera em torno dele, levar
aquela a ocupar duas posições, distintas, em que ela
fica inscrita à superfície cónica. Número de soluções.
2 9 8 2 — D a d o s três pontos não colineares,
A,D,C,
e uma superfície cónica do revolução, determinar um
eixo de rotação que nos permita levar A,B e C a
pertencerem simultaneamente á superfície cónica,
deveudo A e 13 ficar a distâncias dadas do vértice
da superfície cónica.
1'roli.Lunas propostos por Daniel Vera-Crua, aluno da F. E. P .
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Nasta síjcçüo, fllúm de extractos do crillcas aparecidas em revistas osIrangeiras, serão publicadas criticas de livros
o outras publlcaçóes de MateiaAtlca do que os Autores ou Ediloreti envlareta dois exemplares a UedacçRu

7 9 — D E B R O G LIE, Louis — La M é c a n i q u e ondulatoire des Systèmes de C o r p u s c u l e s . (Collection do Physique Mathématique) — Gauthier-Villars,
Paris, 1950. — (VI + 223 pp.) - 1.G50 frs.
Este livro — reimpressão sem modificações da 1.*
edição de 1939 — pertence à série de tratados, admiráveis pela clareza e elegância do estilo, em quo Louis
de Broglie, desde a sua Introduction à l'Étude de la
Mécanique ondulatoire (1930) até à recente Mécanique
ondulatoire du Photon et Théorie quantique des Champs

(1949), tem oxposto didacticamento os diferentes
ramos da mecânica ondulatória e suas aplicações,
subordinando tudo a um plano geral onde cabem,
alem das suas próprias investigações e maneiras
de vêr, as principais correntes da física teórica m o derna. É pena que este conjunto de livros — o maior
e melhor tratado de Mecânica quântica que conhecemos — não tenha tido, fora de França, o acolhimento
que merece. Nos países anglo-saxões principalmente—
onde a indiferença pela ciência francesa se tem acentuado muito ultimamente — são raramente citados,

-tf. G A Z E T A D E

MATEMÁTICA

Ben d o-l h es preferidos livros muitas vezes confusos,
mais elementares e pouco recomendáveis sob o ponto
de vista didáctico.
Na sua Mécanique ondulatoire de» Système» de Corpuscules, o Autor expõe a mecânica ondulatória não
relativista dos sistemas de partículas, começando por
uma introdução onde a mecânica analítica clássica ó
resumida admiràvelmente pela maneira mais apropriada para efectuar a transição para a mecânica ondulatória. Esta transição faz o objecto do 2.0 capítulo, onde se mostra como a equação de ondas de
Schrüdinger constitue uma generalização da equação
clássica de Jacobi. Depois de expor os princípios fundamentais da interpretação física das funções e valores próprios dos operadores hermíticos, passa então à
mecânica ondulatória propriamente dita dos sistemas,
que ó introduzida pela análise das propriedades do
centro de gravidade sob o ponto de vista ondulatório,
pondo em evidência as analogias por vezes profundas
entre esta noção e a noção correspondente da Mecânica racional. A segunda parte do livro expõe, com
a mesma clareza, as propriedades das funções de
onda que descrevem os sistemas de partículas idênticas ou não idênticas, com ou sem spin, assim como as
aplicações habituais ao átomo de hélio, à teoria da
valência homopolar, ao para e orto-hidrogénio, etc.
E nossa opinião que a necessidade da reimpressão
desta obra se fazia sentir muito; mas pena é que o
seu preço actual ponha nm obstáculo sério à sua expansão.
Anliolo a lio
80 — DENJOY, A R N A U D — Leçons sur le calcul
des coefficients d'une série trigonomélrique. Gauthier-Villars Ed., Taris, 1949, 6500 frs. Quatio partes:
1.* — La diffère n tia tion seconde mixte et son application
aux séries trigonomélrique»; 2." — Métrique et lopologie
d'ensembles parfait» et de fonctions; 3.* — Détermination d'une fonction continue par ses nombres dérivés
seconds généralisés extrêmes finis; 4.* — Les totalisations. Solution du problème de Four ter. Fase. 1: lœs
totalisations; fasc. 2: Appendices et Tables généralesAs séries tri go n o mé trio as são um presente dos
físicos à Matemática. Os problemas postos por este
modo de exprimir funções duma variável real podem
parecer muito particulares quando os comparamos com
o conjunto dos vastos assuntos de que se ocupa a
Análise. Mas esta encontrou, nas questões suscitadas
pelo estudo das séries trigonométricas, a origem da
maioria das ideias tornadas fundamentais para a matemática moderna: noção geral de função não analítica,
integrabilidado das funções descontínuas, distinção
entre continuidade e derívabilidade, etc. Não se poderia recusar interesse ao problema primordial posto
pelas séries trigonométricas e resolvido por Arnaud

Denjoy na sua obra, a saber: determinar o meio de
calcular os coeficientes de toda a série trigonométrica
convergente de soma dada; e, para tal, definir o processo de integração dando um sentido às fórmulas do
Foarier no caso mais geral em que a função desenvolvida não é integrável à Riemam, nem somável à Lebesgue, nem totalixável à maneira dos números derivados de primeira ordem das funções contínuas.
A solução, publicada nas suas grandes linhas pelo
autor desde 1921, utiliza os resultados da teoria das
funções de variáveis reais, como a fundaram Borel,
Lebesgue o sobretudo Baire. Ela é porem infelizmente pouco conhecida, Denjoy tomando por regra
retomar desde inicio todas as doutrinas estranhas ao
ensino clássico, fez da sua obra mais um tratado das
funções reais, do que uma exposição da solução do
problema de Fourier. A segunda parte, dedicada ás
relações entre os conjuntos perfeitos o as funções do
duplo ponto de vista topológico (ou descritivo) e
métrico, o 1,® fascículo da parte quarta, dodicado à
ideia geral do integral revestindo o carácter duma
totalização conjugada com uma medida algébrica
dos conjuntos, e os dois Apendices que terminam o
2.° fascículo da parte quarta, estas três secções,
perfazendo um total do três quintos do livro,
pertencem à teoria geral das funções do variáveis
reais. O restante, parte terceira dando o meio de
integrar uma derivada segunda generalizada qualquer
(é a este problema que, até hoje, se reduz sempre o
de Fourier), a parte primeira, estudo elementar da
convergência e da integrabilidade termo a termo das
séries trigonométricas, o a parte quarta no começo do
seu 2.° fascículo, destinado a provar a impossibilidade
de diminuir a complexidade das regras da totalização
elaboradas na parte terceira, estas três subdivisões,
sobretudo as duas ultimas indicadas, são as únicas
que correspondem directamente ao titulo da obra.
Esta oferece ao leitor uma larga iniciação às teorias destinadas a tomar um logar preponderante em
todas as questões da Análise onde as singularidades
das funções representam um papel importante, quer
se trate de funções analíticas quer de integrais reais
de equações diferenciais ordinárias ou às derivadas
parciais.
T
da proajecto
dintribuída peto
Editor!
8 1 — EINSTEIN, Albert e INFELD, Leopold —
«L'Evoluzione delia Física* — Desenvolvimento das
ideias desde os conceitos primitivos até à relatividade
e aos quantos.— Tradução de Abele Graziadei—Casa
editora íiinaudi, Turim, 1948.
«A evolução da físican de Albert Einstein e Loopold Infeíd é um livro magnífico, na clara e simples
exposição dos princípios que estão na base da física
moderna, à qual o leitor é guiado através do lento

